
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

067: الشريط رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 067-والنور الھدى سلسلة

 

 -: الشريط محتويات

 ( 00:00:37(  ؟)  وا*كرام الج&ل ذو ربك وجه ويبقى(  تعالى قوله معنى ما - 1

 ( 00:05:00. (  الضالة والفرق ا*باضية على ك&م - 2

 ( 00:08:04(  ؟)  أيديھم فوق هللا يد(  تعالى قوله معنى ما - 3

 ( 00:14:20(  ؟ اDدب التزام مع زوجھا ضيوف مع المرأة &طاخت حكم ما - 4

 ( 00:17:50(  ؟. القرب صفة معنى وما ؟ القرب بصفة تعالى هللا نصف أن يجوز ھل - 5

 ( 00:19:32(  ؟. المسلم ھجر تجيز التي اDسباب ھي ما - 6

 ( 00:21:43. (  القرب صفة عن الك&م وتتمة الھرولة صفة على الك&م - 7

 ( 00:24:45(  ؟. دليل عليھا ھل)  رجب في الذبح(  الرجبية - 8

 ( 00:26:32(  ؟. زوجھا عنھا المتوفى المرأة على الممنوع ماھو - 9

 الرياضية كالقواعد ليست الحديثية القواعد أن على والك&م.  وھامان قارون مع هللا حشره و..  الص&ة على حافظ من حديث - 10
 ( 00:34:52. (  الزمن مع بالتمرس علم ھو وإنما

 ( 00:29:15(  ؟ دونه تجوز Z اDضحية لعمر أدني حد ھناك ھل - 11

 ( 00:34:04(  ؟ الطحاوية متن على م&حظات ھناك ھل - 12

(  ؟. وضعفاً  صحة الحديث ومعرفة والبدع السنن بمعرفة أم بالقرآن يبدأ وھل المبتدئ العلم لطالب الشيخ نصيحة ھي ما - 13
00:41:19 ) 

 ( 00:48:32(  ؟ للمرأة بالنسبة الذھب إظھار حكم ما - 14

 ( 00:49:53(  ؟ الصدر على اليدين وضع حكم ما - 15
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

 

َقى(( : تعاىل قال كما القيوم، احلي الباقي الدائم بأنه إخبار هو" :  تعاىل اهللا رمحه كثري ابن قال : السائل  َويـَبـْ
 ِإال َهاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكل ((  : هنا ها قوله كذاوه الذات، عن بالوجه فعرب ،)) َواإلْكَرامِ  اْلَجاللِ  ُذو رَبكَ  َوْجهُ 



  .إياه إال: أي )) َوْجَههُ 
  . " وجهه به أريد ما: أي}  َوْجَههُ  ِإال َهاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكل { : قوله يف ـ أريد ما وهذا ـ والثوري جماهد وقال
 إخبار هذا فإن"  األول القول ايفين ال الثاين القول: يعين " األول القول ينايف ال القول وهذا" : كثري ابن يقول
 كل أن مقتضاه األول والقول, الصاحلة األعمال من تعاىل اهللا وجه ا أريد ما إال باطلة بأا األعمال كل عن

  . " وتعاىل سبحانه ذاته إال وزائلة فانية الذوات
  ؟.األخري الكالم هذا يف رايك فإيش
, الثاين التفسري يصح وال )) فان عليها من كل(( : اآلية لفظ إىل األنسب هو األول القول أن شك ال : الشيخ

 األعمال, الصاحلة األعمال فيها املقصود فقوله, طاحلة أم كانت صاحلة, أصحاا مع األعمال ستفىن ألنه
 وجل عز فهو )) فان عليها من كل(( : السباق أول يف تعاىل قوله أن زد ، أيضا أهلها مع تذهب الصاحلة
  .عليه يعتمد أن ينبغي الذي هو األول فالقول ذلك وعلى, واألشخاص الذوات نع يتحدث

 األول هو اللفظي التفسري, لفظيا تفسريا وليس مراد تفسري هذا, الفقهاء عرف يف يسمى اعتقادي يف الثاين القول
.  

  ؟. الكالم هذا مقبول يعين : السائل
  .لآلية تفسري أنه على ال لكن, مقبول : الشيخ
   ؟. اآلية مراد ليس يعين : ئلالسا

  . نعم أي : الشيخ
(( : الثانية واآلية, وتعاىل سبحانه )) وجهه إال هالك شيء كل(( : اآليتني هاتني يف قلنا لو يعين : السائل
 أن أيضا منها ونفهم, تعاىل هللا الوجه صفة اآليتني هاتني من نثبت قلنا )) واإلكرام الجالل ذو ربك وجه ويبقى
   ؟.ومردودة باطلة فإا اهللا وجه ا يرد مل إذا لاألعما
 تفسري يف السلف أقوال من, الثاين القول يف قيلت اليت األقوال من نفهم, اآلية من نفهم: نقول ما, ال : الشيخ
  .األول املعىن غري يتحمل ما اآلية تفسري أما, اآلية

  ؟. شيخنا معىن من أكثر اآلية من يستفاد ان ميكن ال : السائل
  .املعنيني أحد حتدد قرينة هناك يكن مل فيما, معىن من أكثر يؤخذ أن ممكن لك قلت, ال : الشيخ
  ؟. قرينة هنا لكن, نعم : السائل
  .نعم : الشيخ



  ؟. الذات مراد أنه الصحيح القول : السائل
  .نعم األول : الشيخ
  .وجماهد الثوري تفسري قبلت شيخنا يا لكنك : السائل
  .صحيح معىن أنه على لك قلت : الشيخ
  ؟. أقواهلم على ينكر ال يعين : السائل
  .باآلية صلة له أن نرى ما لكن, ينكر ال, ال : الشيخ
  . كمفهوم باب من هذا يقال قد : السائل
  ؟. ايشلونك, حالك كيف, مرحبا, نعم : الشيخ
  ... : السائل
  .  هللا احلمد : الشيخ

  
  .إياهم أعطاين قد كان, مروان الدكتور أسئلة, أستاذنا:  ليلى أبو

  ؟. القيسي مروان : الشيخ
  .نعم:  ليلى أبو

  ؟.هو وين : الشيخ
  .عمان يف:  ليلى أبو

  .يعينه اهللا!  عمان : الشيخ
, الفاحتة آيات بعض يف واحد, اآلن جملدين, القرآن تفسري يف اإلباضية كتب هلم طالع شيخنا يا واهللا : السائل
  .البقرة سورة من فقط آيات مثاين الثاين واجلزء, جزء يف الفاحتة من وشيء
  ؟ واحد جملد : الشيخ
  .الفاحتة يف جملدين : السائل
  .البقرة سورة من آيات ومثانية الفاحتة تفسري : الشيخ
  ؟. هذا غريب, نعم أي : السائل
  . لمع عندهم ما أنه اإلنسان يشعر, الضالة الفرق, حتركوا هؤالء مهما!  اهللا سبحان : الشيخ
  .باز ابن على رد, شريطا سجلوا : السائل



 يعين, أبدا, معتمدة قدمية مراجع هلم يف ما, ضحلة, مراجعهم, كتبهم, أصوهلم أنت شوف, نعم أي : الشيخ
 وبعضهم باليهود بعضهم الضالة الفرق يشبه, املناسبة هذه غري يف, تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن يقول كما

  .بينهم العلم سلسة انقطاع حيث من والنصارى؛ باليهود أشبه كلها الفرق ذهه: أقول فأنا, بالنصارى
  . ؟ اإلسناد حيث من : السائل
  .السنة أهل عند موجود هو كما إسناد عندهم يف ما, اإلسناد : الشيخ
  .اهللا سبحان, هذا حبيب بن الربيع مسند األمور عجائب من:  احلليب
  .عندهم كتاب وأصح, عندهم كتاب أقدس هذا : الشيخ
  .له ترمجة وال:   احلليب

 وجدت, حبثته ما أكثر هذا عبيد أبو, عباس ابن عن زيد بن جابر عن عبيدة أيب عن الربيع هذا شيخنا : الطالب
  .املراد هو ليس لكن, كثرية أمساء بالتهذيب الربيع فيه, وجدت ما الربيع لكن, جمهول, شبيبة ابن مسلم أنه

  .جتد ولن:  احلليب
  . الذهب سلسلة يسموها هذه : البالط

  . ورجع إباضيا كان أنه يقال هذا جابر : الشيخ
   هذه نفسه عن يف : الطالب
  .عندهم قيمة هلا ليس إليه األسانيد بس, السنة أهل عند ثقة هو لكن  : الشيخ

  ؟.تنك وال ذهب وال, صحيح غري هذا السند إذا : الطالب
  .  تنك وال ذهب ال, أبدا : الشيخ

  
 يقول وبعضهم, شيئا فيها يذكر مل املفسرين بعض )) أيديهم فوق اهللا يد(( : وتعاىل تبارك قوله شيخنا : السائل

  ؟ هذا إىل يلتفت فهل. وسلم عليه اهللا صلى الرسول يد هي
  ؟. الرسول يد هي إيش : الشيخ
  )) نفسه على ينكث فإنما نكث فمن أيديهم فوق اهللا يد((  : السائل
  ؟ الرسول يد كيف ، اآلية مش ليشمع : الشيخ
  ... يقولوا املفسرين بعض : السائل
  ؟. أفهمها بدي أخي يا معليش : الشيخ



  .أيديهم فوق الرسول يد يعين : السائل
  ؟. مني أيدي فوق : الشيخ
  .تبايعوا ومن, تعاهدوا من أيدي فوق : السائل
  ؟ بتقول شو اآلية طيب : الشيخ
  .باطل هذا أن عارف أنا, شيخنا انتهى ما سؤايل نافه )) اهللا يد((  : السائل
  ؟. فإذن : الشيخ
  .اهللا شاء إن سأكمل : السائل
  .تفضل : الشيخ
 يقال أم, وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بيد تفسريها أو السكوت يعين, املنهجني ألحد يلتفت فهل : السائل

 نتوسع وال نفوضه مما املعىن هذا قلنا ..., وتعاىل سبحانه به تليق هللا يد, والصفات األمساء باقي يف يقال ما فيها
  .خريا اهللا وجزاك ؟.آخر شيء هناك أن أم, فيه

 بالنسبة جديد بشيء ستأيت انك ظننت أنا لكن, القاعدة على بإجياز اجلواب, القاعدة على حنن طبعا : الشيخ
  .الرسول يد قال ملن بالنسبة جديد بشيء جئت ما الرسول؛ يد قال عمن, لنقلك أو لقولك
  .الفقرة هذه على جوابك على شيئا أقدم ما الغرض كان يعين  : السائل
  .احلقيقة أفهم أريد أنا لكن معليش : األلباين
  .الفائدة تتم حىت:  احلليب
  ؟. هذا الكالم مطبوع : الشيخ
  . النسفي تفسري يف نعم أي : السائل
  .؟ اهللا رسول يد ينيع اهللا يد يفسر النسفي تفسري, آه : الشيخ
  .الصفات بكل وهكذا نعم أي : السائل
  !معليش  ؟.الصفات كل يف يؤول بتقول, الصفات كل معقول مش,  ال : الشيخ
  .الصفات كل يف يؤول, مقصودي هذا, نعم أي : السائل
  ؟. ستوىا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يعين )) استوى العرش على الرحمن((  يعين أما, مفهوم : الشيخ
  .طبعا, ال : السائل
 اآليات عن خترج ال اآلية هذه يعين, قضيتان عندنا هنا, أخي يا حال كل على, اهللا سبحان, يؤول : الشيخ



  ؟.يقولوا شو آيات من, الصفات آيات من بأا, يسموا اليت واألحاديث
  .املتشابه : السائل
, التنزيه على احملافظة مع, العربية اللغة يف املعهود باملعىن رهانفس كلها فنحن, أيضا واألحاديث, املتشاه : الشيخ

 من كان إذا, وجل عز لربنا شك بال هي )) أيديهم فوق اهللا يد(( , تعطيل وبدون تشبيه بدون التنزيه يعين
 ومن, كلها بذاته املخلوقات فوق فهو, كلها املخلوقات فوق أنه, نبيه وأحاديث كتابه آيات يف به املقطوع
 هذا حقيقة ملعرفة, مرة من أكثر قلنا كما نفوض لكن, إشكال أي فيها فما وتعاىل؛ تبارك يده ذاته صفات

 و و, يده وغري أذنه غري وعينه, عينه غري اإلنسان يد: الواقع يف املشاهدة يف نقول مثال يعين, نعرفه املعىن, املعىن
 ( ) أذنه غري وتعاىل تبارك يده )) األعلى المثل وهللا((  نقول فكذلك, فيه قائمة الصفات هذه لكن, آخره إىل
, وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث ويف,  اهللا كتاب يف وذكرت أطلقت صفة أي وغري, يده وغري عينه غري

 صفة مغايرة إثبات يعين الكيفية حتقيق, الكيفية يف البحث عدم مع, اللغوي املعىن إثبات من املقصود هو فهذا
 وهو(( , وغريها الفرق كتب يف قدميا قرأت أنا: مثال, املؤولة فيه وقعت الذي التعطيل يف نقع ما حىت, لألخرى
 يرد ال لكن, مثال العلم غري, وجل عز هللا صفتان فهما, البصر غري السمع: حنن نقول فهنا )) البصير السميع

  :فسروا املعتزلة بعض لكن, كيف ال بصره؟ وكيف مسعه؟ كيف علينا
 اليد فهنا, تكييف أي بدون نثبتها حنن صفة أي إذا. التعطيل هو هذا, عليم أي)) البصير السميع وهو(( 

  . نعم. متاما الباب هذا من والوجه
  

 التزام مع, الزوج حبضور, الطعام مشاركتهم إىل, زوجها ضيوف خدمة تتجاوز أن للمرأة يسمح هل : السائل
   ؟. األدب
  .املخالطة يقول كأنه يعين : الشيخ
  .نعم : السائل
 مهما اجلنسني بني األدب التزام ميكن ال: نقول أخرى جهة ومن, ال: هذا على جوابا نقول حنن نعم : الشيخ

, الصاحل السلف عهد يف معهودا يكن مل االختالط هذا مثل ألن, ال: نقول بأننا اجلزمي اجلواب أما, ومسوا علوا
 جاء مما دائرة أضيق هذا لكن, الضيوف ختدم قامت ملا, العروس املرأة قصة " الزفاف آداب" : يف ذكرنا حنن طبعا

  .سؤاله يف السائل إليه أشار الذي كل وليس اخلدمة من النوع هذا, السؤال يف
 كيف يعين, الزفاف آداب يف املذكور, اآلن إليه أشرت الذي, أستاذي احلديث لتوجيه بالنسبة, طيب : السائل



  ؟ اخلدمة هذه تضييق إمكانية هو وما, العام اجلواب من ذكرت ملا طبقا, احلديث هذا يوجه
 جتالس ما لكن, آخره إىل املاء حتضر, الطعام حتضر تدخل تقوم هي إنه, كالمي آخر يف قلت أنا : الشيخ
 من بكثري أضيق  القصة عليه تدل الذي املعىن فهو, السؤال يف جاء كما, والشراب الطعام معهم وتأكل, الرجال
  .السؤال يف ورد الذي املعىن

 شابه ما أو يساعدهم من وجود عدم بسبب كان هذا أن, للقصة بالنسبة يقال أن ميكن أال, طيب : السائل
  ؟ هذا من شيء أو للضرورة فكان, ذلك

 طرق من يقال أن ممكن شيء كل, ا تسرتحيوا قاعدة خذوها وهذه, يقال أن ممكن شيء كل : الشيخ
 على االحتماالت نطرق ال, نتكلف ال حنن فإذن, العكس يقال أن أيضا ميكن أنه تنسوا ال لكن, االحتماالت

  ؟.كيف عرفت, معينة حادثة خيالف واضح نص هناك كان إذا إال, الواضحة النصوص
  .خريا اهللا جزاك, واضح نعم : السائل
  .وإياك : الشيخ
  ؟ جتلس وال الطعام تقدم يعين, أستاذي: آخر سائل
  .السؤال يف جاءت اليت املخالطة من نفر بأن القضية يعين, ختالطهم ال, نعم أي : يخالش

  ؟ كذا أو الكاسات ترتب قليل لوقت جلست لو يعين:  آخر سائل
 أن أما, الضيوف خلدمة وخترج تدخل أا, آنفا قلت كما إمنا, حضورهم قبل يكون قد هذا, ال : الشيخ

  . فال تشارم أن, تؤاكلهم
  

 هللا القرب صفة منها نثبت هل: السؤال )) قريب فإني عني عبادي سألك وإذا(( : تعاىل قوله : ائلالس
  ؟.وتعاىل سبحانه
  .ثابت هذا طبعا : الشيخ
  ؟ املعىن نفس هو ) ساجد وهو ربه من العبد يكون ما أقرب( : حديث معىن هل : السائل
  .الرب إىل العبد من قرب هذا,  ال : الشيخ
  .عمن : السائل
  .نعم أي : الشيخ
  ؟ شيخنا القرب هذا معىن هو ما طيب,  للعبد اهللا من قرب وذاك : السائل



  ! تكييفه لكن, واضح املعىن ؟ املعىن كيف, للموضوع رجعنا : الشيخ
 هو وتعاىل سبحانه اهللا أن مبعىن, احلديث عن ختتلف اآلية, احلديث وهذا اآلية ذه قائل قال لو يعين : السائل

 سبحانه اهللا أن هو, اآلية وهذه احلديث ذا املعىن لكن, اهللا من يتقرب العبد أن واحلديث, للعبد يتقرب يالذ
  ؟.واحلديث اآلية يف يصح هذا هل, منه قريب بذلك فهو, دعاه إذا لعبده يستجيب وتعاىل
 من جزء هذا, هذا يكفي ال أقول فأنا, باالستجابة القرب تفسري لآلية التفسري ذا املقصود كان إذا : الشيخ

  .شيء كل هو ليس لكن, االستجابة يستلزم اإلهلي القرب ذاك يعين,  التفسري
  .به يليق الذي القرب نثبت هنا إذن : السائل
  . هذا هو : الشيخ

  
 حيث ومن, والقطيعة اهلجر حيث من حدوده هي فما جاز وإذا, املسلم هجر جتيز اليت األسباب هي ما:  احلليب
  ؟.املدة

  .السؤال علي أعد : الشيخ
  ؟... حيث من حدوده هي فما جاز وإذا, املسلم هجر جتيز اليت األسباب هي ما:  احلليب
 بال هي نعم, املسلم هجر جتيز اليت األسباب. األسئلة حفظ بدنا كمان شو,  واحدة واحدة خليك : الشيخ
 هجره جاز, ذلك على أصر فإذا, اإلسالم يف ةحمرم أا يعلم اليت, احملرمات مواقعة على املسلم إصرار شك

  ؟ السؤال من الثاين الشق, الثاين السؤال. ومقاطعته
  ؟ أيضا الباب هذا من البدع وأصحاب البدع هجر يعين أقول, األول السؤال نفس على أذيل:  احلليب
  .آنفا مسعت كما بيانا يتطلب هذا بس, الباب هذا من : الشيخ
  .يعلم أنه أي:  احلليب
  .أيوه : الشيخ
  ؟ واملدة والقطيعة اهلجر حيث من حدوده هي فما:  احلليب
 حىت ومقاطعته هجرانه استمر, لربه عصيانه على املصر الفاجر الفاسق استمر إذا بأنه واضح, احلدود : الشيخ
 بيد هي إذن ةفاملد, وتعاىل تبارك ربنا يأمرنا كما املواصلة إىل وعدنا تبنا تاب فإن, وجل عز اهللا إىل يتوب

  . خالص نعم, يقصرها أن يده ويف, يطيلها أن بيده فهو, املقاطع
  



  .الشيء نفس ) هرولة أتيته يمشي أتاني من( : وتعاىل سبحانه ربه عن وسلم عليه اهللا صلى النيب قول : السائل
  ؟

  .فيها نبحث يبقى ما, الشيء نفس : الشيخ
  ؟ ) ذراعا ليهإ تقربت شبرا إلي تقرب من( : وكذلك : السائل
  .نعم : الشيخ
  ؟ كذلك : السائل
  . كذلك : الشيخ
, الدرجات ورفع, والرمحة باملغفرة له اهللا فتقرب, بالطاعة تقرب: نقول أن مانع فيه ما, شيخنا طيب : السائل

  ؟ وكذا
  . تلك مثل هذه أيوه, تلك مثل هذه : الشيخ
 قرب" : يقول هذا يف كلمة له أستاذنا شيخنا اإلسالم شيخ التام؛ املعىن وليس املعىن من جزء هذا:  احلليب
  ." منه اآلخر قرب يقتضي, له املقابل اآلخر الشيء من الشيء
  .نعم أي : الشيخ
, النار عن ويبعده اجلنة يدخله أن النيب سأل الذي الرجل بذاك وسلم عليه اهللا صلى النيب حلديث هل : السائل

  ؟ ترابط أو القرب مبسألة عالقة ) السجود بكثرة نفسك على أعني( : قال
  ؟ قرب أي : الشيخ
 اهللا من قريبا يكون سجد إذا يعين ) ساجد وهو لربه العبد يكون ما أقرب( : حديث يف الذي القرب : السائل
  ؟ له اهللا يستجيب وبالتايل, وتعاىل سبحانه
  . املقصود ما لكن, املعىن هذا موجود ضمين, طبعا : الشيخ
  .املراد هو ليس:  احلليب
 أن, التوسل حبث يف وتكرارا مرارا قلت كما واملقصود, البعض بعضه كله يشبه هذا أي, نعم أي : الشيخ
 يتواكل جيعله ال, مثال كالدعاء, شيئا منه يطلب حينما اإلنسان أن حكمته من وسلم عليه اهللا صلى الرسول

 ما على تتواكل ال يعين, السجود بكثرة ذلك على أعين ولكن, ذلك لك: له فيقول, بالطاعة يشغله وإمنا, عليه
 اهللا من قريبا وكونه. وجل عز هللا والسجود العبادة بكثرة تريد ما على حتصل أن على أعين لكن, به لك أتعهد
 حتقيق على له معينا يكون وإمنا, إياه الرسول وعد على يتواكل ال أن املقصود, املقصود هذا مش, ضمنا جاء هذا



  .له السجود وخباصة, لربه طاعته من كثارباإل  طلبته
  . خريا اهللا جزاكم : السائل

  
  ؟.منسوخة أا ثبت هل, الرجبية:  احلليب
 إىل التقرب اعتقاد هو النسخ إمنا, نعم أي, ناسخ ال أنه إال ذهبت كتيب بعض يف أنه أذكر كأين واهللا : الشيخ

  .منه مانع فما, الشهر هذا يف الذبح جمرد أما, هذا الشهر يف الذبح خبصوص اهللا
 في شاة بيت كل أهل على( : احلديث يف ألنه, واجبا يعد هذا فهل, كذلك ذلك كان إذا, طيب:  احلليب
  ؟ ) رجب كل

  .هذا عن جواب اآلن حيضرين ما : الشيخ
  ؟ الرجبية مع األضحية فيه جاء هذا احلديث : الشيخ
  .اآلن أذكر ما واهللا:  احلليب
  ؟ صحيح أنه رتذك, طيب : الشيخ
  . ذهين يف قائم الذي هذا:   احلليب
  .اآلن جواب حيضرين ما : الشيخ

  .منها نتأكد حىت لنا احبثها, شيخنا طيب: الطالب
  . اهللا شاء إن : الشيخ

  
  . العشاء بعد أمس عنه سألتك الذي السؤال هذا, شيخنا : السائل
  .؟ وهو : الشيخ
 أن ننهى كنا( : قالت, عطية ألم حديث يف هنا طبعا, زوجها عنها تما اليت للمرأة املمنوع هو ما : السائل

 ثوبا نلبس وال ، نتطيب وال ، نكتحل وال, وعشرا أشهر أربعة زوج على إال, ثالث فوق ميت على نحد
  .) عصب ثوب إال مصبوغا

  ؟.إال : الشيخ
  .) عصب ثوب إال(  : السائل
  .أي : الشيخ



, أظفار كست من نبذة في محيضها من إحدانا اغتسلت إذا الطهر ندع لنا رخص وقد(  نعم أي : السائل
 مقصود من وليس, البخور من معروفان نوعان واألظفار الكست: بالشرح ويذكر. ) الجنائز اتباع عن ننهى وكنا

  .؟ نفسي أجبت, للتطيب ال الدم أثر به تتبع, الكريهة الرائحة إلزالة احليض من للمغتسلة فيه ورخص, الطيب
  آه : الشيخ
  ... : السائل
  معروف مش : الشيخ
 مثال فوحدة, كبري دور هلا القضية هذه يف النية مسألة إن يقال أال, اآلن شيء بايل على خيطر أنا طيب:  احلليب

 ولكن, تطيب مل هي فبالتايل, مثال الشيء هذا رائحة تذهب فأرادت, العطور أنواع بعض إال, شيئا وجدت ما
  ؟ هذا يقال له, الرائحة تذهب
  .الرائحة تفوح مشت إذا حبيث, قوية الرائحة تكون جيوز ؟ ملا,  بإطالق هذا يقال ال : الشيخ
  .حينئذ جيوز فال:  احلليب
  .كذاك يكون وال : الشيخ
  .ممكن شوية أضيق كان إذا يعين:  احلليب
 يؤثر ال لكن, ذكرنا مما أخف بالطيب به تتطيب فقد, البخور ذلك يف يذكر الذي التأثري نالحظ الزم : الشيخ
   فائدة له ما ؟  كيف عرفت, التغيري على

  
 عليهن يحافظ لم ومن, القيامة يوم ونجاة وبرهانا نورا له كانت عليهن حافظ من صلوات خمس( :  احلليب

 ) لفخ بن وأبي وهامان وقارون فرعون مع القيامة يوم وكان, نجاة وال برهان وال القيامة يوم نور له يكن لم
  .الصديف هالل بن عيسى يف كانت علته أن وأظن, ضعفتموه كنتم أستاذي احلديث هذا

  .نعم أي : الشيخ
  ؟. ماذا أم حنسنه هل, احلديث ذا العمل فكيف, سفيان بن يعقوب وثقه:  احلليب
, خزمية وابن نحبا بابن إحلاقه طريق يف أنه أالحظ أنا لكن, التوثيق هذا غري وجدنا ما, حبثنا طبعا : الشيخ
 هذا من يستنتج هذا, حقه يف التوثيق إطالق ينايف فهذا, مناكري له بأن يصفه الذهيب احلافظ أن هذا إىل يضاف

  .نعم أي, إطالقه على هكذا يؤخذ أن ينبغي ما الفسوي من توثيقه أن, وذاك
  .) بال ذي أمر كل( : حديث ويصحح يوثق الفسوي أن األمور عجائب من:  احلليب



  .قرة بن الرمحن عبد, أيوه : شيخال
  .الرمحن عبد بن قرة:  احلليب
  .الرمحن عبد بن قرة, نعم : الشيخ
  .أيضا يوثقه:  احلليب
 ترشيحه طريق يف فهو يعين, اآلخرين دون يوثقه الفسوي أجد, معي مروا املرتمجني بعض, لك أقول عم : الشيخ

  .املتساهلني زمرة يف حشره إىل
 احلديث فصححت, تضعفه أنت فكنت, عيسى أيضا فيه كان, األضحية أحاديث من حديث يف:  احلليب

  ... أو العموم أو له يشهد ما يعين باب من أنه فيبدو, سفيان بن يعقوب لتوثيق وحسنته
  ... السابق الكالم اية يف قلت لذلك : الشيخ
  .بإطالق له ينظر ال وأنه, اإلطالق مسألة:  احلليب
 ال جتعلنا اليت األسباب مجلة من هذا كما, باملعىن نكارة فيه كأنه, عيسى حديث هذا عدينب, نعم أي : الشيخ
, توثيقه يف الباحث يرتدد ال والذي, بالثقة املعروف الثقة الرجل أن بتعرف أنت ألنه, إطالقه على بتوثيقه نأخذ
  ... عدةلقا خمالفة, املعىن يف شذوذ من يرون ملا حديثه يضعفون أحيانا احلفاظ جند

  .لغرابة أحيانا حىت:  احلليب
 العمليات مثل أنه اليوم الناشئني من كثري يظن كما هو ما, جدا دقيق علم احلديث علم أم احلقيقة : الشيخ

 انصراف سبب بتصور, العلم هذا يف دهرا عشت كلما أتصور ما وألمر, أبدا كذلك األمر ليس, احلسابية
 كما أنا يعين, وعر صعب كونه وهو, األخرى العلوم دون, األخرى اإلسالمية العلوم دون العلم هذا عن العلماء

 عن أتراجع يوم كم كل, شيء عن أتراجع يوم كم وكل, العلم هذا يف الزمان من قرن نصف عشت يعين, ترون
  .جدا صعب شيء, شيء

  !!. اهللا سبحان هذا لكن, عديدة سنوات فقيه اإلنسان يكون أن املمكن من هل : السائل
 يف يعين, حديث مواضع بعض إثارة فيه كان, بالرياض األخرية الفرتة يف أستاذنا جلسة من أكثر يف:  احلليب
, جامدة قواعد ليست املصطلح وقواعد احلديث علم إن, اإلخوة من لكثري أقول كنت, وكذا حديثية أحباث
  .موراأل هذه يف نظر له احملدث أن البد, اثنني= واحد زائد واحد وقواعد
 غري املعىن هذا يعين, مسطور الغري املعىن هلذا, الفن هذا أئمة من قوية إشارات جيد واإلنسان الشك : الشيخ

  .الفن هذا عاش الذي يفهمها كلمات جتد لكن, املصطلح يف جتده ما حنكيه حنن يلي املعىن, مسجل



  .اللغة يف كالصائغ, جييبك كيف يدري ال حديث علة عن سألته إذا إنه:  احلليب
 مثل: قال ؟.الزائف من الصحيح احلديث تعرف كيف له قالوا املديين ابن, أنا قصدته الذي وهذا : الشيخ
  .قواعد فقط ليس, الزمن مع ممارسته عن ناشئ علم, فن هذا, الصاحل من املزيف الدينار يعرف كيف الصائغ
  .وجلد صرب إىل وحتتاج : السائل
  .هو هذا : الشيخ

  .وحيلبها وجهها من يشوفها الغنمة, حيلبها غنمه يسحب هيك يعمل شيخنا الغنم رعاة, خيشي : الطالب
  .  باملمارسة شيء كل صحيح : الشيخ

  
  

  ؟ دونه جتوز ال األضحية لعمر أدىن حد هناك هل:  احلليب
 ثنيا يكون أن غيينب بأنه وقيل, قيل ما أقل ألنه, السادس الشهر دون يكون ال أن ينبغي أنه اعتقادي يف : الشيخ
, املوضوع يقرب الفقهي التوفيق لكن, وهكذا هكذا اللغة يف قيل, اللغة يف هذا أنه على, الثانية السنة يف داخل
 بنت أا ظن إليها الناظر نظر إذا حبيث, ومسينة ملحمة لكنها, السادس الشهر يف األضحية كانت إذا فيقول

 فليس العقيقة خبالف, جيوز فال, قول هناك ليس أن مادام, رشهو  ست من أقل لكن, ا يضحى فحينئذ, سنة
  .الشرط هذا مثل هلا

  .؟ شيء أي جيوز العقيقة يعين:  احلليب
  .نعم : الشيخ
  ؟ صغرية كانت ولو:  احلليب

  ... موجود اآلن ممكن طيب, األضحية خبصوص شيخنا:  ليلى أبو
, اللغة أهل من أعلم أن إىل حباجة أنين, السادس الشهر ندو  كان ولو جيوز أنه للعقيقة بالنسبة بالقول : الشيخ

 كلمة كانت إذا أما, آنفا قلت ما عند فإنا, ذلك يفهم كان فإن, صغرية كانت ولو شاة كلمة من يفهمون هل
 ما حقيقة لكين, املعىن ذا نتقيد أن ينبغي فحينئذ, فصاعدا أشهر ست مثال هو, معينا سنا إال تعطى ال الشاة

  .  النقطة هذه يل يفسر ما, يدي تداولتها اليت الكتب يف واستطاعيت طاقيت حدود يف حبثي مع وجدت
 مواد بيعطوا أم, املواشي عن املسؤولني بعض من طبعا موجود اآلن طيب, شيخنا األضحية خبصوص:  ليلى أبو

  ؟ شهور ست من أقل عمرها وهي, شهور ست من أكثر شكلها كان فلو, تكرب حىت هلا وهرمونات



  .اآلن ها قلنا, ال : الشيخ
  ... هلا ونظرتنا شكلها إما شيخنا يا عارفني مش حنن طيب:  ليلى أبو

  .السؤال حسب على اجلواب, هكذا بتفرتض أنت : الشيخ
  ؟ فوق فما شهور ست األضحية : السائل
  ؟ ال أم أشهر الست دون عمرها أن عارف أنت, يعين ماذا هو أشوف حىت شويه يل امسح : الشيخ

  .أعرف ال أنا:  ليلى أبو
  ؟ تعرف ماذا فإذا : الشيخ

  .شكلها:  ليلى أبو
 ملحمة ألا, للسنة بوصها ورمبا, فصاعدا أشهر ست هذه عمرها يقول بشوفها اللي, آنفا حكينا حنن : الشيخ

  .جيوز فال أشهر ست دون أا يعلم كان إذا لكن, مشحمة
  ؟ ةمشحم ملحمة كانت لو حىت : السائل
  .نعم أي : الشيخ
  ؟.دليل يف ما, أشهر ست لألضحية بالنسبة شيخنا : السائل
  .  هكذا يقولون لغة, دليل فيه ما : الشيخ
  ؟ األضحية : السائل
  .األضحية نعم أي : الشيخ
  ؟ أضحية الشاة أن تقول اللغة يعين : السائل
  .جذعة تقول, ال, ال : الشيخ
   ... ويف ثنية يف نعم, جذعة : السائل

  
  ؟.  القدمي اهللا اسم غري الطحاوية منت على مالحظات عندكم هل شيخنا : السائل
  .نستنكره ما حنن القدمي اهللا اسم وقضية, ينقص وال يزيد ال اإلميان طبعا : الشيخ
  ... ترونه معروف تفصيل فيه لكم يعين : السائل
  .خطأ فهذا, ينقص وال يزيد ال اإلميان بأن القول لكن : الشيخ
 احلدود عن اهللا تعاىل, هو يذكره الذي الشيء يعين هذه, واألركان واجلهات احلدود مسألة كذلك:  احلليب



  .فيها التفصيل من بد ال, واألركان واجلهات
   صحيح : الشيخ

  
 على حيثه هل, طلبه بداية يف العلم طالب اهللا حفظه الشيخ ينصح ماذا:  فيقول, الناس بعض يسأل:  احلليب
 وما ؟.وضعفها األحاديث وصحة, الشرعي العلم وطلب والبدع السنن معرفة على أم, الكرمي القرآن إتقانو  حفظ

  ؟.طلبهم بداية يف يعين ؟.احلديث أم القرآن معرفة, عليهم تعاىل  اهللا رضوان الصاحل السلف عليه كان الذي هو
 هذا, الشباب لكل جامد أو, موحد بجوا إعطاء ميكن ال, الشباب من كثري عن يتكرر السؤال هذا : الشيخ
 من لكن, القرآن حتفظ أن فينبغي, القرآن حتفظ أن على يساعدك حفظا أوتيت كنت إن له أقول, مثال السائل
 هذا وضبط, بسرعة للحفظ استطاعة عندهم, مسحا حفظا يعطون الناس كل هل, الناس بواقع معرفتنا  حيث
 بنفسه يشعر السائل كان فإذا, جدا نادر, نادر شيء هذا أن ظين يف أنا, طويال أمدا أذهام يف وإبقاؤه احلفظ

 القرآن يدرس أن عليه بل, حفظ جمرد هذه عنايته تكون أن ينبغي وال, القرآن حبفظ فليعىن, قوية حافظة أويت أنه
 األثناء هذه ويف, ينبغي كما القرآن قراءة يتقن حىت, سنني ورمبا شهورا عنده فيحضر, جمود مقرئ عامل شيخ على
 تالوة حيسن ال تال هو إذا مث, للحفظ فقط حيفظ أن أما, نور على نور يكون فهو القرآن حبفظ نفسه شغل إذا

 أنزله كما حيفظ أن هو, ونعنيه ننشده الذي القرآن حفظ فإذن, عليه وباال يكون احلفظ فهذا, أنزل كما القرآن
  .جيد مقرئ عامل على خيتم, الطالب هذا يقرأ بأن إال يكون ال وهذا, وجل عز اهللا

, موعاجبته شغلته هو أنه,  ويستنصحين يستشريين, أحدهم من سؤاال القريب األمس يف سئلت املناسبة وذه
 أعرف ما ألين, ذلك مستغربا قلت, القرآن: قال ؟ ماذا تدرس: له قلت, السعودية يف للتدريس بعضهم دعاه وقد

 أين من:  قلت نعم: قال ؟ جماز أنت: له قلت, نعم: قال ؟.جيدا القرآن رأتق أنت: له قلت, شخصيا عنه ذلك
 تعال, تصدق ال كنت وإذا, الزمان هذا يف هلا قيمة ال األوقاف وزارة إجازة: له قلت, األوقاف وزارة من: قال ؟

  .القرآن تالوة حيسنون ال األوقاف أئمة أكثر, األوقاف من ااز القرآن وامسع, والعشاء املغرب عندنا صلي
 ألنه, احلفظ يستطيع ال كان إن, موجزا كالما أقول لكن, علم طالب لكل طريقا حندد أن نستطيع ال فلذلك

 بالعلوم, بالفقه بالعلم ينشغل فحينئذ, الزمن مع لإلثبات وال للحفظ ال قدرة عندهم ما, جافة حافظتهم ناس فيه
 عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث ومن, اهللا كتاب من عادية قراءة, يقرأ ما فهم على لتساعده, منها له البد اليت

  .طالب لكل توضع معينة خطة هناك ليس فإذا, وسلم
 إعطاءه يف يقدم أيهما: يقول فباألخري, والرجاء اخلوف قضية عن يتكلم, الدين علوم إحياء يف الغزايل:  احلليب



 كاملاء لإلنسان مها إذ, اآلخر على شيئا نقدم أن تطيعنس ال: ويقول مثال فيضرب ؟ الرجاء أم اخلوف للناس
 بعض قريبا تعبريا يكون هذا فلعل, ماء له نقدم اخلبز عن استغىن ومن, خبزا له نقدم املاء عن استغىن فمن, واخلبز
   ؟ الشيء
  .نعم أي : الشيخ
 ال أنه مبعىن يعين, القرآن حفظ على الناس حيث ال ناصر الشيخ أن يظنون اإلخوة بعض إن هنا شيخنا : السائل
 يستغرب اإلخوة فبعض, علم طالب أنه مع كتبك من شيء عنده فيه ما أنه بعضهم حىت, ذا الناس يذكر
  ؟.القرآن حبفظ يوصي ما الشيخ يعين,  كذا فيها ما الغليل إرواء فيها ما مكتبتك ليش: يقول

 لكن, كذلك ليس والشيخ, كذلك الشيخ أن هب ينيع ... بني إين اللهم, باهللا إال قوة وال حول ال : الشيخ
 يعين, ! اهللا سبحان: نقول, ماذا ندري ما, العلم ذا يؤمن كان إن يعين, علم من حاله حيرم معناه هذا هل

 عليه الرسول حديث أو, القرآن تالوة على الناس حيض حديثا وذكر يوم ما, حنويا رجال رأينا إذا, عجيبة أخالق
  .!بالنحو علمه من فيدنست ما, السالم

  
  .غريه طيب : السائل
  ؟. تظهر ال أن جيب للمرأة ظاهرة زينة الذهب يعد هل : السائل
  ؟ الذهب يعد هل : الشيخ
  .نعم أي : السائل
  .منها قصد بدون ظهر ما إال, تظهر أال جيب طبعا : الشيخ
   ...برتتفع البسة بتكون, اخلالف على يعين أحيانا : السائل
  .فضة أساور أذكر, اخلالف تذكر ما أنت, يكون قد هو ال : الشيخ
  .أكرب اهللا:  احلليب
  ..)) منها ظهر ما إال(( , إظهارها جيوز ما زينة هي الفضة أساور, القضية داخلة مش : الشيخ
  .بالساعد هذا, بالكف ليس هذا:  احلليب
  ؟ معلوم : الشيخ
  ؟ يضاءب يد على وصغرية, ذهبية تكون ساعة يعين : السائل
  . عيين يا عيين يا : الشيخ



  ؟ زينة هذه هل : السائل
  ؟ الكفني على زاد ما ألا هل أم ؟ الساعة مجيلة ألا هل : السائل
  .الذراع على يعين : الشيخ
  .نعم أي : السائل
  . هو هذا : الشيخ

  
 على األلباين حرص مع: يقول ... يثبتون هم طبعا, اليدين وضع يف كتاب مؤلف, للبعض كالم هناك : السائل

 على اليدين وضع أحاديث تصحيح يف, ظاهرا تكلفا تكلف أنه إال فيها اجلهد وبذل األحاديث تصحيح
  . جديد كتاب هذا, الصدر
  ؟.األوىل اجلملة كيف : الشيخ
  .األلباين حرص مع : السائل
  .األلباين حرص مع : الشيخ
 تصحيح يف, ظاهرا تكلفا تكلف أنه إال فيها اجلهد وبذل األحاديث تصحيح على األلباين حرص مع : السائل

  .الصدر على اليدين وضع أحاديث
  ؟ بالسدل يقول هو : الشيخ
  .اإلسبال, نعم أي : السائل
  ؟ الصدر على الوضع خصص ليش طيب : الشيخ
  .ائيا وضع عنده ما هو : السائل
 أن حيسن الكالم هذا, حرفيا تنقل كما, فظاحا كنت إن الكالم هذا, السؤال هذا أسأل أنا وهلذا : الشيخ
  .بالصدر يقول وال, بالوضع يقول ممن يصدر
   وغريهم األحناف مثل:  احلليب
  ؟ كيف عرفت : الشيخ
  .شاذة زيادة لعلها الصدر لفظة فلنرفع اذن : السائل
 هذا, النظر قدقي يكون الزم اإلنسان, هذا أجل من ألنه غريك تتهم أن من حالك تتهم أن أحسن : الشيخ

 من يقال كما كان إذا خاصة, مكابرا يكون أن تصوره يعين, آنفا قلته الذي الكالم هذا يقول الذي اإلنسان



 على الوضع يف األلباين تكلف معىن إيش, البخاري صحيح يف موجود عامة بصورة الوضع فحديث,  السنة أهل
 أستبعد لذلك, مسلم صحيح يف وثابت, بخاريال صحيح يف ثابت فهو, مطلقا بالوضع يقول ال وهو, الصدر

 أم, مثال كاملالكية السنة أهل من القائل هذا هل: وبقول بستدرك اآلن لكن, إنسان من القول هذا مثل يقال أن
  ؟ إباضي أم زيدي

  .إباضي, إباضي هو : السائل
  .بالصدر تكلف بقول معقول مش إذا : الشيخ
  ... واضحة ليست األحاديث ألن, عذر نوع له يلتمس قد, هذا قال لو هو:  احلليب
  ؟ هذا قال وين, شك فيه ما هذا مطلقا الوضع, اإلثبات بقوة يعين : الشيخ
  . أمين ألخينا امس وصلين جديد كتاب من هو : السائل
  ؟ غريه أم هذا لنفس, أيوه : الشيخ
 الكعبة أمام املناظرة منه طلب, باز ابن الشيخ حتدى أنه مسعت ذا أعلمهم هو آخر كتاب فيه ال : السائل
  ... سؤال عندي. واملباهلة
  ؟ السدل على بيحتجوا شو,  السؤال قبل عفوا : الشيخ
  ... فيها اليت األحاديث ... : السائل
  ؟ سؤال عندك سو,  طيب : الشيخ
 باالسة الناس طالبوي, بأشياء وجيتهد, القيامة يوم اهللا رؤية ينفي هذا, اخلليلي شيخنا هلذا بالنسبة : السائل

   ؟ وأخطأ وسعه وبذل اجتهد الرجل أن يقال أال, واملناظرة والبحث
 للمجالسة مستعد هو أنه, كالمك من يبدوا كما إشهاره جمرد وإال, ال أو جهده بذل أنه يعلم ربنا : الشيخ

 ال حبثا, العلم كتب يف حوثةمب وغريها املسألة ألن, جهده وأفرغ اجتهد أنه يعين ال هذا, املوضوع هذا يف للبحث
 اليت األحاديث هذه, املستقيم اخلط عن اجلذري احنرافهم بسبب الظاهر هم لكن, يرتاب أن ألحد جماال تدع

  ؟. االجتهاد وين, رأسا إليها يرفعون ال ام ذلك فمعىن, السنة كتب يف تواترت
 هذا فكر وال ؟.الربيع مسند من صحأ البخاري صحيح أحاديث أن ترى يا أنه يعرف الذي هو اجتهد الذي

 إنسان أي جيعل الذي املركز ذاك له وليس, الناس عامة من الرجل كان لو أشتهي أنا, املنام يف حىت وال التفكري
 لدراسة أخوي اجتماع, أخوي اجتماع ؟.بسموه شو, لالجتماع ندعوه أنه, رأسه يرفع أنه, اهللا مسح ال أنه

  .!املوضوع يف والتجادل, املوضوع وتدارس



  ؟.معك جيلس : السائل
  .أتصور ما : الشيخ
  . حاصلة املوافقة عندك إذا : السائل
  .استطاعة عندنا ما, لعندي تعال يقول ما بس, نعم : الشيخ
  .بدهم وين, هذا قال هو : السائل
  ... له قل, بده ما وين مادام, طيب : الشيخ
  ... قابوس السلطان : السائل

  .كتب سبع هعند اآلن : السائل 
  .علمناها ما:  احلليب

  .جملدات أشياء, منها هذا : السائل
  .فيه االتصال حناول ممكن:  ليلى أبو

 الكعبة أمام خاصة وافق ما الشيخ لكن, العزيز عبد الشيخ من طلب ألنه, بأخرى أو بطريقة اآلن هذا : السائل
  .وافق ما باز ابن الشيخ,  القضية هذه ولح يدندن فهو, وافق ما وكذا, عليه رد فيه وهذا, الناس وأمام

 لكم ذكرت كنت, متاما يشبه هذا, املنطق سليم هو ما أهوج الرجل ان الرجل أن يشعرين الطلب هذا : الشيخ
 كانت ويومئذ, إخواننا بعض دور يف كان أسبوعي يل درس يف مبجيئه فاجأين ملا, احلبشي اهللا عبد قصة مرة

 بعد وجلس, األرنؤوطني شعيب والشيخ القادر عبد الشيخ ومعه هو فجاء, ألباين لرمحنا عبد أخونا دار يف النوبة
 شافعي انه بعد فيما علمنا وهو, األشعرية على الضرب كان الدرس أن اإلهلية التوفيقات ومن, الدرس انتهى أن

 على الصالة رتنك أنك وعلمت, قريب عهد منذ البلد هذا قدمت أنا: بقول, صغرية ورقة يل بقدم, أشعري
 أدعوك فأنا: قال, اآلن أذكرها عدت ما, ثالثة مسألة وذكر, ضاللة بدعة كل تقول وأنك, األذان بعد الرسول

 يل وتبني, به لعب القلب طيب أنه وإما, أمحق إما الرجل هذا أن نفسي يف قلت فأنا, اجلمعة صالة بعد للمناظرة
 جلسنا وال, معي اجتمعت ما أنت شيخ يا: له قلت بساطة لبك تكلمت فأنا, هي كانت الثانية أنه بعد فيما
 على فنجعل, بعض عن بعضنا جدا بعيدين حنن هل أنفسنا ونشوف, عنده ما يطرح واحد كل حىت, بعض مع

 فعال فاستجاب, شيء أي على اتفقنا ما إذا األقل على نتقارب, نتفاهم ممكن وهل, علنا املناقشة الناس
 من بثأره يأخذ أنه أتصوره يلي شخص بدهم الذين من, غريه من به موحى بأنه رينأشع وهذا خاص لالجتماع

 ال أظن, ثالثة اثنتني جلسة, أنا داري يف بعد فيما اللقاء كان وفعال, املوضوع يتصوروا هم هيك, األلباين الشيخ



, هناك وين, هناك: قال, جئتنا ما: له قلت ..., الظاهرية املكتبة مسجد يف بشوفه يوم ثاين تابع عاد ما أكثر
 من نقطة وأثار الدرس على جاء وفعال, املشوار نكمل بدنا, اتفاقنا هذا ليس: قلنا, يأيت بده الدرس يف يعين

, أصولية نقاط نبحث أن, غريي مع سأفعله ما وهذا, اقرتحت قد كنت ألين, فيها تناقشنا كنا اليت النقاط
 وما, اختالفا أشد غريها يف فنحن, بعضها يف أو فيها اختلفنا فإذا, حوهلا ندندن وقواعد, ونقاط عمد وجنعلها

 يصري حىت اقرتحتها أنا اليت النقاط مجلة من فكان, األصول على االتفاق قبل الفروع يف البحث يف فائدة فيه
 على املسلمون أمجع: لك يقول, جاهلي احتجاج, اإلمجاع يف حيتجوا أم أعلم ألين, االمجاع حديث, البحث

 هناك أن ذكرنا اجتمعنا فيوم, القائمة يف وضعناها, اإلمجاع تعريف شو طيب حسنة؛ سنة األذان بعد الزيادة أن
 ما وهو, رده ميكن ال اللي, حزم ابن يقوله الذي اإلمجاع اخرتت فأنا, حجة هو الذي اإلمجاع يف كثرية أقوال يف

 الثاين اإلمجاع, وخاصة عامة, كلهم حممد أمة إمجاع يعين اوهذ إمجاع, ثاين إمجاع فيه, بالضرورة الدين من علم
 علماء وإمجاع, املدينة أهل إمجاع بقول يلي كثرية وأقوال, الناس عامة ذلك من فخرج, املسلمني علماء إمجاع

 قلت ما أنا, ال: له بقول أنا, كذا قلت أنت: وبقول, املوضوع يثري الدرس ف هناك رجع, آخره وإىل, الكوفة
 هنا جميئك أن األول, طيب, جبتها ما: قال, مسجلينها يلي األوراق وين, كلها األمة إمجاع: قلت أنا, هيك
 الضالة الفرق, اجلماعة هذه لذلك, وهكذا, األوراق مستحضر تكون فالزم, جئت قد إذ مث, اتفاق غري على
  .فرعية مسائل يف الدخول حيسن ما, كلها

 جيب األصل هذا, أساسي أصل من متفرع أصل, أصل هو لكن, فرعي هي ما, الكرمي اهللا وجه إىل نظر مثال هو
 إعالن وبدون, الرجل هذا مع وأخوي, بالتناصح اللقاء يعين, أمكن فإذا هذا وعلى يعين, وأمثاله فيه يبحث أن

 أن عسى فحينئذ, الفريقني بني حزازات إثارة سبب يكون هذا ألن, الفريقني من كل من, الناس من مأل على
  .خري حيصل
 وهذا, وكذا الضالة الفرق أكثر وما, الضالة الفرق: قلت, هذه األخرية النقطة يف كالمك اآلن, أستاذنا:  احلليب

 ذلك على مرتتب وهذا يعين, مسبقا علما أنه ..., إياه أسألك أن عن أعرض كدت, هنا بسؤالك يذكرين
 فضال, والشيعة واألشاعرة كاملعتزلة اإلسالمية الفرق أتباع تضليل جيوز ال أنه قلتم: نقوله السؤال فهذا, السؤال

  ؟.هؤالء يكفر ومىت, ذلك على الدليل فما, تكفريهم عن
 ضال فهو السبيل سواء ضل من فكل نضللهم أن أما, نكفرهم ال أقول أنا, الكالم هذا أقول ما أنا, ال : الشيخ
 عن نتورع كلنا, املعروف احلديث بنص, واحدة الناجية لفرقةا ألن, طبعا الضالة الفرق نقول فنحن, أبينا أم شئنا

  بالتكفري املبادرة



 يريدون أشخاص بينهم يكون وقد, كافرة الفالنية الفرقة مثال, يقولون كما بالكوم هيك اجلماعي التكفري: أوال
 بني فنفرق, نكفرهم ال لكننا, الضالة الفرق من أم نقول أن ننكر ما فنحن, إليهم له سبيل ال لكن, احلق معرفة

 ال فنحن يعنينا كان فإن, أدري وما غرينا إىل أو, إلينا ونسب السائل قال كما وليس, التكفري وبني التضليل
, والسنة الكتاب عن حاد من كل نضلل حنن, هلا حدود ال فلتانة القضية صارت وإال, نضلل ال حنن بأننا نقول
  .جوايب هو هذا, فرهنك ال لكننا, السنة إىل ينتمي ممن حىت

  ؟.والسنة الكتاب عن بعده بقدر ضال واحد كل : السائل
  .ياهللا ؛ أيوه : الشيخ


